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 گروه آموزشی:
 برنامه ريزي درسی تحصيلی: رشته تحصيلی:ارشد مقطع عنوان درس: روشهاي آماري پيشرفته                            

  دکتر کرمدوست مدرس: آمار توصيفی يش نياز:پ نظري:          عملی:        2: تعداد واحد

آشنايي دانشجويان کارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي با آمار مناسب و مفروضات هر يک از آنها و کاربرد  هدف کلی درس:

 آمار در تحليل هاي آماري مي باشد.

دانشجويان با گذراندن اين درس بايد بتوانند ضمن آشنايي با اصول و روشهاي آماري و روش مناسب آماري را  رفتاري:هدف 

 براي تحليل داده هاي خود انتخاب و به کار برند.

 مطالب بندي ارائهجدول زمان
 رئوس مطالب موضوع درس

 ن به آمار توصيفي و استنباطي، جامعه، نمونه، پارامتر، آماره متغيرها و ويژگي هاي آنهاآتقسيم  کلياتي درباره آمار بحث کلي درباره آمار استنباطي

 .تعيين حجم نمونه بر حسب نوع طرح تحقيق -گيرياشاره به اهميت  انتخاب صحيح نمونه در پژوهش ها، انواع نمونه حجم نمونه -نمونه گيري

سطح معناداري )آزمون هاي يک طرفه    -فرض آزمايي -فرض هاي علمي وآماري -قضيه حد مرکزي  –توزيع نمونه گيري و اهميت آن  توزيع نمونه گيري

 و دوطرفه(

 توان آزمون و عوامل موثر بر آن -انواع خطاها )نوع اول و نوع دوم( و رابطه بين آنها و روش محاسبه خطاي نوع دوم توان آزمون -خطاها

و رابطه بين    tو توزيع  Zآزمون هاي آماري پارامتريک و غير پارامتريک، ويژگي ها و جايگاه هر يک از آنها در تحليل هاي اماري توزيع     آمار پارامتريک و غير پارامتريک

 تعيين فاصله اطمينان -آنها

الف: آمار پارامتريک  مقايسههه ميانگين   

 ها

مسههتقل (   tهاي دو گروه مسههتقل )مقايسههه ميانگين -عهبراي مقايسههه ميانگين يک نمونه با ميانگين جام tو  Zکاربرد آزمون هاي 

 .براي دو گروه وابسته tکاربرد آزمون  –براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل  tمفروضات کاربرد آزمون 

معيارهايي براي تصميم گيري براي    -ههمفروضات تحليل واريانس يک را  Fتوصيف تحليل واريانس يک راه و منطق مبنايي آن، توزيع   ANOVAتحليل واريانس يک راهه 

 قدرت ارتباط. -رد فرض صفر

آزمون هاي تحقيقي در تحليل واريانس  

 يک راهه

 ( شفه ودانت اشتراک و افتراق آنها در مقايسه ميانگين هاscheffe،    )LSD(، HSDآزمون     )

آزمون خي دو براي طرح هاي تک متغيري )آزمون انطباق يا       –فرض ها و شهههراير مربوط به کاربرد آزمون خي دو     -مبناي منطقي  آزمون خي دو 

 برازندگي(

 .تعيين براي پيوستگي -آزمون خي دو براي طرح هاي دو متغيري )جدول توافقي( تصميم گيري براي رد فرض صفر

مار غيرپارامتريک )آزمون هاي       من  Uآ

 کروسکال واليس( -، ويلکاسونويتني

 آزمون ويلکاسون ...  –براي گروه هاي کوچک و گروه هاي بزرگ  ويتنيمن Uهاي غيرپارامتريک آزمون شراير مربوط به کاربرد آزمون

 آزمون کروسکال و اليس

 شيوه تدريس: روش فعال

 

 

 

 شيوه ارزشيابي

 در ارائه اين درس از روش فعال استفاده خواهد شد.

ارائه درس توسههر مدرس، بحث و تبادل ن ر با دانشههجويان حل م اله نمونه به وسههيله مدرس و دانشههجو براي مطالب ارائه شههده. ارائه  

تمرين براي خارج از کالس. از جلسههه دوم به بعد در ابتداي هر جلسههه ابتدا به اشههکاوت مربوط به مسههائل خارج از کالس پاسهه  داده 

 وط شروع مي شود.خواهد شد آنگاه مطلب مرب

ستي از نرم افزار       سائل     د شجويان عالوه بر يادگيري حل م ستفاده کرده و خروجي کامپيوتر را    Spssدان نيز براي اجراي آزمون ها ا

 بايد تغيير کند.

 ارزشيابي از دانشجويان براساس امتحان کتبي که در پايان ترم گرفته مي شود.
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